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Finalitat que ens hem proposat en aquest Finalitat que ens hem proposat en aquest 
nivell de formaciónivell de formació

El lideratge de l’orientador/a en l’acció El lideratge de l’orientador/a en l’acció 
tutorial, orientació i atenció a la diversitattutorial, orientació i atenció a la diversitat



  

Modalitat de la formació:Modalitat de la formació:

Compartir amb els professionals dels instituts Compartir amb els professionals dels instituts 
pràctiques educatives avançadespràctiques educatives avançades  

que desenvolupen apartats d’orientació educativa que desenvolupen apartats d’orientació educativa 
explicitades aexplicitades a

  Document d’orientacions i criteris per a l’organització Document d’orientacions i criteris per a l’organització 
de l’orientació educativa, la tutoria i l’orientació de l’orientació educativa, la tutoria i l’orientació 
acadèmica i professional a l’ESOacadèmica i professional a l’ESO

L’apartat dedicat a Orientació i acció tutorial a l’ESO del L’apartat dedicat a Orientació i acció tutorial a l’ESO del 
Document per a l’organització i la gestió dels centresDocument per a l’organització i la gestió dels centres



  

Participants:Participants:

Fins a l’actualitat hem arribat a uns 300 professionals Fins a l’actualitat hem arribat a uns 300 professionals 
entre assistents i ponents, d’un global De poc més de entre assistents i ponents, d’un global De poc més de 
900 professionals de l’especialitat d’orientació educativa 900 professionals de l’especialitat d’orientació educativa 

•6 Serveis Territorials i 6 Serveis Territorials i 
•2 més el proper trimestre i 2 més el proper trimestre i 
•2 Serveis Territorials pendents el curs 2014-15,  2 Serveis Territorials pendents el curs 2014-15,  
més altres on es demanimés altres on es demani

(no s’han pogut atendre totes les demandes (no s’han pogut atendre totes les demandes 
d’inscripció)d’inscripció)



  

Fins ara han intervingut:Fins ara han intervingut:

•uns 20 ponents, orientadors/es i uns 20 ponents, orientadors/es i 
professionals d’EAPprofessionals d’EAP
•3 tutors de grup3 tutors de grup

Singularitat del seminari: Singularitat del seminari: 
compartir maneres de treball i criteris per compartir maneres de treball i criteris per 
a la innovació de la funció orientadora. a la innovació de la funció orientadora. 

Es tracta de compartir pràctiquesEs tracta de compartir pràctiques



  

Seqüenciació de continguts

Bloc temàtic
Presentació i 

carpeta 
docent

Bloc temàtic
El coneixement i 
acompanyament de 
l’alumne, la tutoria i 
l’orientació personal 
acadèmica i professional

Bloc Temàtic
L’atenció individualitzada

Bloc temàtic
El treball cooperatiu en 

centre i amb agents 
externs

Bloc temàtic
Avaluació i 

carpeta 
docent

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8

Presentació 
de les 
temàtiques
Materials 
Metodologia 
de les 
carpetes 
docents
Medis 
tècnics 
(moodle)

La 
coordinac
ió 
primària 
secundàri
a
La tutoria 
i 
l’orientaci
ó a 1r i 2n 
d’ESO

L’autoconeixem
ent de l’alumne
La tutoria i 
l’orientació a 3r 
i 4t d’ESO. El 
document 
orientador
Orientació 
acadèmico-
professional

Atenció a la 
diversitat i 
inclusió

L’atenció 
específica i 
diferenciada

El treball 
cooperatiu 
amb els        
                     
   
professiona
ls de 
l’institut
El lideratge 
de 
l’orientador/
a en 
l’atenció a 
la diversitat

El treball 
cooperatiu 
amb entitats 
del centre i 
institucions, 
organismes 
i 
professiona
ls externs: 
família, 
serveis 
socials i 
sanitaris

El treball 
cooperatiu 
amb l’EAP
Avaluació 
del curs
Tancament 
del curs



  

Perspectives per al curs vinent

Desenvolupar el 4t nivell:Desenvolupar el 4t nivell:
Accions de formació i coordinacióAccions de formació i coordinació

EAP / Orientadors/esEAP / Orientadors/es
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